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Γεια σας φίλοι μας, 
   είμαστε μαθητές της Δ΄ τάξης 
και μαζί με τους δασκάλους μας   
σας ενημερώνουμε μέσα από 
αυτές τις σελίδες για διάφορα 
θέματα.
 Περιμένουμε και τη δική σας 
συμμετοχή...
  Είστε έτοιμοι να γνωρίσουμε και 
να σώσουμε τον κόσμο μας παρέα;

      ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!!!

 

 

Σήμερα το πρωί, επισκεφτήκαμε το Κ 
έντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Κισσάβου - Ελασσόνας. 
   Αναχωρήσαμε στις 8.30 με το λεω-
φορείο και φτάσαμε περίπου στις 
9.30.  
 Η διαδρομή ήταν πολύ όμορφη. Όταν 
φτάσαμε αντικρίσαμε ένα όχι παλιό 
κτίριο με μαρμάρινες σκάλες που 
οδηγούσαν στην είσοδό του.

   Εκεί συναντήσαμε έναν κύριο που 
μας έδειξε κάποια παραδοσιακά σπί-
τια που ήταν φτιαγμένα  από άχυρα,
ξύλα, λάσπη, πέτρα και νερό.    

   

  Το κέντρο άρχισε να λειτουργεί το
Σεπτέμβριο του 2009. Μετά προχω-
ρήσαμε μέσα όπου υπήρχαν αρωμα-
τικά φυτά και βότανα. 
  Μας είπαν πως τα αρωματικά φυτά 
μυρίζουν πιο έντονα όταν βρέχει.   
    

Η βιολογική γεωργία σε σχέση με 
τον συμβατικό τρόπο καλλιέργειας 
χρησιμοποιεί πιο ήπιες τεχνικές. Πα-
ράλληλα αποτελούν εγγυημένη δια-
τροφή σε πλούσιες θρεπτικές ουσίες.
  Αργότερα ακολούθησε η επίσκεψή 
μας σε ένα χωράφι όπου κάποιος α-
γρότης καλλιεργούσε τσάι του Όλύ-
μπου και  παρακολουθήσαμε πως γί-

νεται η  συγκομιδή του. 
 Κόψαμε μερικά από τα άνθη του και
μετά πήγαμε σε ένα μικρό σπιτάκι στο
χωριό Δομένικο, όπου υπήρχαν βιολο-
γικά προϊόντα όπως: ρίγανη, τσάι, μέ-
ντα, χαμομήλι κ. ά. 
  

Αγοράσαμε αυτά που χρειαζόμασταν 
και οι δάσκαλοί μας μας άφησαν να
πάμε στη μικρή πλατεία του χωριού.
  Λίγη ώρα αργότερα ήρθε το λεωφο-
ρείο για να μας πάρει προς την επι-
στροφή. 
 

  
Αξιοποιώντας τις φυσικές ιδιότητες   
των φυτών, των ζώων και του εδά-
φους  θα είμαστε πιο υγιείς και δυνα-
τοί.
Ιωάννα -Μαρία Παναγιώτου Δ/2
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ιστορίες για τη φωτιά
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΦΩΤΙΑ

 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν σε 
ένα μικρό σπιτάκι μια τετραμελής οι-
κογένεια,δύο παιδιά και δύο γονείς.   
Τα παιδιά τα λέγανε Ηλία και Μαρία. 
Η μαμά και ο μπαμπάς τους ήθελαν 
να ζεστάνουν το φαγητό αλλά τους
 είχε τελειώσει η φωτιά. Τότε είπαν 
στον Ηλία και στη Μαρία να πάνε να 
φέρουνε φωτιά. Τα παιδιά αρχίσανε 
να περπατάνε στο δάσος και δεν έλε-
γε να τελειώσει πια αυτή η ιστορία.    
Ξαφνικά τα παιδιά είδαν μια μαγική 
πύλη μπροστά τους. Ό Ηλίας και η
Μαρία μπήκαν στην πύλη και αντίκρι-
σαν πολλά ξύλα. Όταν μπήκαν στην 
πύλη τα παιδιά η πύλη έκλεισε. Τότε η 
Μαρία και ο Ηλίας είδαν έναν άνθρω-
πο εκεί κοντά και τον ρώτησε ο Ηλίας:
-Μπορείς να μας πεις  που βρισκόμα-
στε;
-Φυσικά. Στην πύλη της  φωτιάς! Μή-
πως ψάχνετε κάτι;
-Ναι, λέει η Μαρία. Ψάχνουμε λίγα 
ξύλα για να κάνουμε φωτιά και να ζε-
στάνουμε το φαγητό μας.
-Εδώ έχει πολλά ξύλα. Πάρτε όσα θέ-
λετε.
 Η Μαρία και ο Ηλίας  μάζεψαν τα ξύ-
λα που χρειάζονταν.
 -Ξέχασα να σας συστηθώ.  Με λένε 
Αλέξη.
-Εμένα με λένε Ηλία  και την αδερφή 
μου Μαρία.
-Ξεχάσαμε να σας ρωτήσουμε  κάτι. 
Μαζέψαμε τα ξύλα αλλά  τώρα πως 
θα βγούμε από εδώ;
-Λοιπόν,  παίρνετε το δρόμο ευθεία,  
μετά στρίβετε δεξιά και θα  δείτε ένα 
ξέφωτο.
  Τα παιδιά ακολούθησαν  τις οδηγίες 
του Αλέξη και  βγήκαν μπροστά στο 
δάσος. 
 Τότε τα παιδία άκουσαν μια φωνή:
-Ξυπνήστε! Ώρα για πρωινό!
  Όλα αυτά ήταν ένα όνειρο η γλυκιά 
προσμονή να δουν τη συνέχεια έγινε 
μια γλυκιά νοσταλγία ξαφνικά…
 Εβελίνα Δουλγεράκη  Δ/1

ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ
   Όι  μακρινοί πρόγονοι μας,  την 
προϊστορική εποχή μάχονταν για τη 
φωτιά.
   Η φωτιά ανακαλύφτηκε τελείως
 τυχαία.  Όι προγονοί μας χρησιμοποί-
ησαν το μυαλό τους για την ανάψουν 
και να την ελέγξουν.
   Την φωτιά την άναβαν χτυπώντας 
πέτρες και τρίβοντας ξυλαράκια, όμως 
ήταν πάρα πολύ δύσκολο να την δια-
τηρήσουν αναμμένη.
  Η βία μεταξύ των ανθρώπων γεννή-

θηκε από τη στιγμή που κάποιοι έκλε-
βαν την φωτιά από τους άλλους.
  Αν δεν υπήρχε η φωτιά οι άνθρωποι 
δεν θα ζεσταίνονταν, ούτε θα μπο-
ρούσαν να μαγειρέψουν, δεν θα είχαν 
φως και τα ζώα θα τους έτρωγαν, ού-
τε φυσικά θα είχε προχωρήσει η επι-
στήμη.
  Ευτυχώς που έχουμε τη φωτιά γιατί 
δεν θα είχε προχωρήσει η ανθρωπό-
τητα.
Θοδωρής Δασκαλάκης Δ/1

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ
  Ηταν κάποτε ένα παιδί που το λέγαν
Λάμπη και ζούσε σε ένα μικρό χωριό 
κοντά στο δάσος. Ηταν πολύ χαρού-
μενο παιδί και μια μέρα αποφάσισε 
να βγει έξω. Ηθελε να εξερευνήσει το
δάσος. Καθώς προχωρούσε είδε ένα
μονοπάτι και ήθελε να δει που οδη-
γεί. Ακολούθησε λοιπόν το μονοπάτι, 
περπατούσε, περπατούσε και περπα-
τούσε και ξεχάστηκε. Κάποια στιγμή 
άρχισε να κρυώνει και κατάλαβε πως
είχε περάσει η ώρα και είχε χαθεί.     
Αρχισε να φοβάται και να κλαίει. «θεέ 
μου, τι θα κάνω τώρα; Πώς θα γυρίσω 
σπίτι; Θα με φάνε οι λύκοι!» Ξαφνικά 
με την άκρη του ματιού του είδε κάτι 
να λάμπει, πήγε κοντά και είδε πως 
ήταν κάρβουνα από μία ξεχασμένη 
φωτιά. Τότε θυμήθηκε τα λόγια του 
πατέρα του που πάντα έλεγε πως η 
φωτιά μπορεί να μας σώσει όταν χα-
θούμε. Τότε δε καταλάβαινε τι εννο-
ούσε ο πατέρας του τώρα όμως ήξε-
ρε τι έπρεπε να κάνει! 
 Μάζεψε γρήγορα, γρήγορα ξερά φύλ-
λα και τα έριξε στα κάρβουνα, αμέ-
σως η φωτιά δυνάμωσε. Εμεινε δίπλα 
στη φωτιά και περίμενε. Μετά τον 
πήρε ο ύπνος και κοιμήθηκε. Η ώρα 
περνούσε άρχιζε να γίνετε μέρα, τό-
τε η φωτιά έσβησε και ο Λάμπης πή-
γε στο σπίτι του.
    Τι χαρά έκαναν οι γονείς του όταν
 τον είδαν! Τον αγκάλιασαν έκλεισαν 
την πόρτα, κάθισαν στον καναπέ και
 αγκάλιασαν τον γιό τους ευτυχι-
σμένοι!!!
 Βασίλα  Μαριτίνα  Δ/1

Η ΦΩΤΙΑ
  Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε η κα-
λή φωτιά που οι άνθρωποι τη χρησι-
μοποιούσαν χωρίς να φοβούνται.Μα-
γείρευαν, ζεσταίνονταν, έφτιαχναν δι-
άφορα εργαλεία, κοσμήματα κ.ά. 
Τους βοηθούσε για να βλέπουν στο 
σκοτάδι και να ταξιδεύουν με τα κα-
ράβια και τα τρένα. 
   Όλοι ήταν χαρούμενοι μέχρι τη μέ-

ρα που η φωτιά αγρίεψε. Αρχισε να
 δυναμώνει και να γίνεται πολύ μεγά-
λη. Σπίθες πετάγονταν εδώ και εκεί. Ό 
καπνός κάλυψε τον λαμπερό ήλιο. 
  Η φωτιά άρχισε να καίει τα σπίτια, 
τα δέντρα, τα λουλούδια και γενικά 
όλα τα φυτά. Τα ζώα έτρεχαν τρο-
μαγμένα.
 Όι άνθρωποι προσπαθούσαν να τη
σβήσουν αλλά αυτή δυνάμωνε περισ-
σότερο. Τότε όλοι μαζί άρχισαν να ρί-
χνουν νερό από παντού για να τη 
σβήσουν.
  Μετά από πολύ προσπάθεια η φω-
τιά έσβησε αφού όμως είχε κάψει
όλο το δάσος. 
  Όι άνθρωποι στεναχωρήθηκαν πάρα 
πολύ. Κατάλαβαν πως όσο χρήσιμη 
ήταν άλλο τόσο επικίνδυνη γινόταν. 
 Ετσι υποσχέθηκαν όλοι μαζί πως από
 δω και στο εξής θα είναι πολύ προσε-
χτικοί με τη φωτιά για να μην γίνονται 
καταστροφές.
Τριανταφυλλιά Γούπου Δ/1

ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΦΩΤΙΑ

  Ό άνθρωπος ανακάλυψε τη φωτιά 
τρίβοντας  δύο ξύλα ή δύο πέτρες.   
Την πήρε επίσης και από τον θεό 
Ηφαιστο τον θεό της φωτιάς. 
 Αν δεν είχαμε φωτιά δεν θα μπορού-
σαμε να ζεσταθούμε, δεν θα μπορού-
σαμε να ζεστάνουμε τα φαγητά, δεν 
θα είχαμε ζέστη. 
Αν δεν υπήρχε η φωτιά θα ήταν καλύ-
τερα γιατί δεν θα καίγονταν τα δάση
 και δεν θα κάπνιζαν οι μεγάλοι. 
Εφη Βάσσου Δ/1
 Η φωτιά είναι  μια σπουδαία ανα-
κάλυψη! Όι άνθρωποι παλιά χτυπού-
σαν δύο πέτρες για  να ανάψουν τη
φωτιά. Η μυθολογία λέει ότι ο Προμη-
θέας την πήρε από τους θεούς και την 
έδωσε στους ανθρώπους. 
 Αν δεν υπήρχε η φωτιά ούτε εμείς 
ούτε οι παλαιοί κάτοικοι δεν θα μπο-
ρούσαν να επιβιώσουν. Ακόμα και σή-
μερα η φωτιά είναι πολύτιμη και ανα-
γκαία για κάθε άνθρωπο. Χωρίς αυτήν 
δεν θα μπορούσαμε να ζεσταθούμε 
το Χειμώνα ούτε να ψήνουμε το φα-
γητό μας. Δεν θα μπορούσαν οι πα-
λαιοί κάτοικοι να ζούν και δεν θα ζού-
σαμε ούτε κι εμείς σήμερα. 
 Όλα αυτά μάθαμε στο Διαχρονικό 
Μουσείο  Λάρισας που πήγαμε  επί-
σκεψη και όλοι μας καταλάβαμε ότι
 η φωτιά είναι απαραίτητη στις καθη-
μερινές μας ανάγκες και πώς δεν θα 
υπήρχαμε αν δεν υπήρχε η και φωτιά.          
  Εφη Δρογγούδη Δ/1



ιστορίες για τη φωτιά
ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΦΩΤΙΑ ΤΙ ΘΑ 

ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ;
   Μια φορά κι έναν καιρό, πριν πολλά 
χρόνια, σε ένα μέρος που λεγόταν 
Σκοτεινούπολη ζούσε  ένας άνδρας με 
τη γυναίκα  του. Ηταν πολύ φτωχοί. 
Ζούσαν σε ένα ξύλινο σπιτάκι, δίπλα 
στην ακρογιαλιά της θάλασσας. 
Τον άνδρα τον έλεγαν Αδάμ και τη 
γυναίκα Εύα.
    Το σπίτι τους ήταν μικρό χωρίς 
παράθυρα. Ό Αδάμ και η Εύα 
κρύωναν και φοβόταν και βράδια.
     Μια μέρα που καθόταν μαζί, στην 
ακρογιαλιά και λιαζόταν στο ζεστό 
ήλιο, είπε ο Αδάμ στην Εύα:
-Τώρα μια χαρά είναι, καλοκαίρι, τι 
θα κάνουμε όμως όταν θα έρθει ο 
χειμώνας;
-Θα πρέπει να μαζέψουμε τροφή από 
τώρα, για να έχουμε το χειμώνα.
-Τροφή θα μαζέψουμε. Από το κρύο 
όμως, πώς θα επιβιώσουμε;
-Ας λύσουμε πρώτα τα προβλήματα 
που έχουμε τώρα και μετά βλέπουμε.
-Ναι αλλά ούτε που θα καταλάβουμε 
πότε θα έρθει ο χειμώνας.
Ξαφνικά κοίταξαν πάνω και είδαν 
έναν ολόμαυρο ουρανό. Σε λίγα 
δευτερόλεπτα άρχισε να βρέχει και να 
μπουμπουνίζει. Αμέσως τότε έτρεξαν 
μέσα στο σπιτάκι. Αγκαλιάστηκαν 
σφιχτά προσπαθώντας να  
ζεσταθούνε. Η βροχή όλο και 
δυνάμωνε. Το βράδυ ξάπλωσαν 
με ην ελπίδα ότι το πρωί θα είχε 
σταματήσει. Το πρωί σηκώθηκαν 
από ένα δυνατό μπουμπουνητό. Η 
κοιλιά τους γουργούριζε, πεινούσαν, 
διψούσαν και κρύωναν πολύ. Δεν 
είχαν κάτι για να ζεσταθούν. Όύτε για 
να φάνε. Εκείνη την ώρα άκουσαν 
μία δυνατή αστραπή. Φωτιστικέ όλο 
το μέρος. Βγήκαν και αντίκρισαν, ένα 
δέντρο πεσμένο στο έδαφος, με μία 
λάμψη να το περιτριγυρίζει. Αυτή 
η λάμψη ανέβαινε προς τα πάνω 
και ξαπλωνόταν. Καθώς πλησίαζαν 
ένιωθαν να ζεσταίνονται.
     Η τύχη, τους χαμογέλασε. Τελικά 
θα άλλαζε όλη τους η ζωή!
Να γιατί πρέπει να εκτιμούμε αυτά 
που έχουμε!
Κωνσταντίνα Λάλου Δ/2

 ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΉΡΧΕ Ή ΦΩΤΙΑ ΤΙ 
ΘΑ ΓΙΝΌΤΑΝ ΣΤΌΝ ΚΌΣΜΌ

 
   Πριν  από 60 περίπου χρόνια, σ ’ένα  
χωριό στη Βουλγαρία, υπήρχε  ένα 
πανέμορφο, καταπράσινο δάσος.  Το 

μόνο πρόβλημα που υπήρχε  ήταν ότι 
είχε μόνιμα χιόνι  και παγωνιά.
  Ας αφήσουμε  τώρα το χωριό και ας 
πάμε στους ήρωές μας. Ό Μήτσος ο 
παπαγάλος, η Σάρα η μαϊμού και ο 
Αλεξ το λιοντάρι.
_Μήτσος: Παιδιά, ίσως θα πρέπει  να 
αλλάξουμε δάσος! Σάρα, εσύ  τι λες;
_Σάρα: Δεν ξέρω, εγώ φτιάχνω μια  
κουβέρτα από παγάκια.
_’Αλεξ: Όχι, δεν θα πάμε  πουθενά. 
Ακούστε, έχω τρεις φίλους που 
είναι Νίτζα και θα βρουν κάτι για να 
ζεστάνουμε το μέρος!
_’Αλεξ: Εεεεεεεε! Μπράντι, Τζέρυ,  
Τζάστιν, τι γίνεται παιδιά, τι  κάνετε; 
Εχω ένα προβληματάκι και θέλω 
να με βοηθήσετε. Στο δάσος που 
μένουμε, έχει μόνο παγωνιά και θέλω 
κάτι για να το ζεστάνουμε!
_Μπράντι: Εγινε Αλεξ! Παιδιά, ελάτε,  
έχουμε δουλειά!
_Νίτζα: Τι έγινε;
_Μπράντι: Ό Αλεξ θέλει να  του 
βρούμε κάτι για να ζεστάνει  τον 
τόπο!
_Νίτζα: Και πως θα το κάνουμε  αυτό;
_Τζέρυ: Απλό, θα πάμε προς  το νότο 
και θα ρωτήσουμε κάποιους σοφούς 
ανθρώπους.
_Νίτζα: Εξυπνο.
          Τώρα  όμως ας αφήσουμε 
τους Νίτζα γιατί δεν πρόκειται να 
βγάλουμε άκρη και ας πάμε να δούμε 
τι γίνεται στο δάσος.
_Σάρα: Ελα Αλεξ, ο Μήτσος βρήκε  
κάτι.
_Μήτσος: Δεν ξέρω τι είναι  βασικά. 
Όύτε πρόκειται να βρω τι είναι 
βασικά.
_Αλεξ: γιατί λες συνέχεια «βασικά»;
_Μήτσος: Δεν ξέρω. Ετσι μου ’ρθε.
_Σάρα: Τέλος πάντων. Τι είναι  αυτό 
το πράγμα;
_Μήτσος: Πο-πο!!! Θα βρούμε τι  
είναι. Μην αγχώνεσαι.
_Σάρα: Αλεξ τι κάνεις;
_Αλεξ: Τι;;;;;; Τρώω λουκάνικο. Ξέρεις 
πόσο νόστιμο είναι όταν το βάλεις σ’ 
αυτό το πράγμα;
_Σάρα: Ώχ! Εξαφανίστηκε! Τι θα 
κάνουμε τώρα;
_Αλεξ: Τι κάνουν οι Νίτζα;
_Mήτσος: Εδώ είναι.
_Νίτζα: Ακούστε παιδιά. Πήγαμε σε 
πενήντα σπίτια και  σε ένα από τα 
πενήντα, ένας  κύριος μας είπε ότι 
είναι πεπρωμένο να βρείτε τη φωτιά. 
Ετσι τη λένε. Του είπαμε να έρθει 
εδώ.
_Ζώα: Τι κάνατε λέει, η φωτιά 
εξαφανίστηκε.

_Σάρα: Πάμε για ύπνο. Θα τα πούμε 
αύριο.
_Ζώα: Συμφωνούμε.
_Αλεξ: Παιδιά η φωτιά ξανάναψε  και 
έχει δίπλα της δύο ξύλα και φύλλα.
_Νίτζα: Ώ! Παιδιά, ο ιδιοκτήτης του 
ξενοδοχείου.
_Ζώα: Όρίστε ωρέ! Βρήκαμε τη  
φωτιά!
_Ξενοδόχος: Όυαου! Δεν την  έχω 
ξαναδεί!
_Νίτζα: Τότε γιατί μας είπατε  ότι είναι 
το πεπρωμένο;
_Ξενοδόχος: Γιατί θέλω να πιστέψετε 
στον εαυτό σας. Ετσι λοιπόν τα ζώα 
κατάλαβαν ότι το δάσος τους δεν θα 
έχει παγωνιά.
         Και να  σας πω και κάτι άλλο;                  
Με τη φωτιά μπορείς να κάνεις 
τα πάντα. Να ψήσεις αγγεία, να 
ζεστάνεις  το νερό, να μαγειρέψεις το 
φαγητό σου, να ζεσταθείς και άλλα 
άπειρα πράγματα.
       Ετσι λοιπόν τα ζώα ανακάλυψαν 
ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά της 
φύσης.                    «Τη ΦΩΤΙΑ».
Μαριάντα Κωστούλα Δ/2

Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ 

   Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η φω-
τιά και το νερό. Τη φωτιά την έλεγαν 
Σάνυ και το νερό Νικ. 
  Αυτοί οι δυο συνέχεια μάλωναν. Ό 
Νικ πήγαινε να σβήσει τη φωτιά και η 
Σάνυ έλεγε «μη με σβήσεις Νικ». Ό 
Νικ νευρίαζε πιο πολύ. Όι μέρες περ-
νούσαν και κάποια στιγμή η φωτιά 
είπε στον Νικ :  
- Θέλεις να μονομαχήσουμε ; 
- Ναι, απάντησε ο  Νικ . 
  Ετσι λοιπόν άρχισε η φοβερή μάχη
 όπου ο καθένας έλεγε στον άλλο
 «εγώ θα νικήσω». 
 Σε λίγο εμφανίστηκε ένα παιδάκι που
 τους είδε να μαλώνουν και τους 
ρώτησε  τι κάνουν. 
- Είμαστε σε μάχη, απάντησε η φωτιά.
- Γιατί μαλώνετε και δε γίνεστε φίλοι; 
Ρώτησε το παιδάκι.
- Εγώ θέλω, είπε η Σάνυ.   
Ό Νικ τους κοιτούσε μα δε μιλούσε. 
- Καλύτερα να έχουμε αγάπη και 
ειρήνη και όχι πόλεμο, ξαναείπε το 
παιδάκι και έφυγε.
   Και πράγματι μετά από λίγο καιρό 
κατάλαβαν και οι δυο αυτό που τους 
είπε το παιδί. 
  Εγιναν πολύ καλοί φίλοι, δεν ξανα-
μάλωσαν και έζησαν αυτοί καλά κι 
εμείς καλύτερα.
Κων/νος Βράκας Δ/1



Θα σου πω μια ιστορία ...                  
ΕΝΑ  1  ΜΟΝΑΧΟ

  Μια  φορά κι  έναν  καιρό στην  
Αριθμοχώρα  γεννήθηκε  ένα  1  και  
μεγάλωνε  σε  ένα  παρδαλό  σπίτι.
Όταν  μεγάλωσε  είπε  στους  γονείς  
του <<τώρα που μεγάλωσα θέλω να 
εξερευνήσω τον κόσμο>>.Όι γονείς 
του είπαν να πάει να εξερευνήσει τον 
κόσμο και αμέσως την άλλη μέρα το 1 
ξεκίνησε το ταξίδι του.
Επεσε από  γκρεμούς, το πάτησαν  
αυτοκίνητα και το πυροβόλησαν αλλά 
δεν πέθανε γιατί     ο αριθμοχάρος 
έπινε μπύρες. Αλλά δεν ήταν μόνο 
αυτό,  το  1  ένιωθε μοναξιά,  δεν είχε  
φίλους.
Μια  μέρα  έφτασε  στην  Γραμματο-
χώρα  και  εκεί  δεν  βρήκε  φίλους.Για  
αυτό  ξεκίνησε για την Περιεργοχώρα. 
Εκεί βρήκε  φίλους,  πολλούς φίλους.
Τα  ονόματα τους  ήταν Γιάννης,Πέ-
τρος,Νίκος,Δημήτρης,Θοδωρής,Χρή-
στος και Κωσταντίνος. Κάθε  μέρα  
παίζανε,κάνανε  σκανταλιές  και 
τραγουδούσαν.Το  1  ήταν  πολύ  χα-
ρούμενο.
Τι  κρίμα  που  όλα  αυτά  ήταν  ένα  
όνειρο. Αλλά  δεν  τέλειωσε  αυτή  η  
ιστορία.Την  άλλη  μέρα  το  όνειρο  
μου  συνεχίστηκε.Τελικά  το  1  με  
τους  φίλους  του  έβαλαν  ένα  στόχο.
Να  κάνουν  τον  γύρο  του  κόσμου  
όχι  σε  80  ημέρες  αλλά  σε  70.Τι  
λέτε  θα  τα  καταφέρουν;
Ξεκίνισαν  λοιπόν οι  οχτώ  φίλοι το  
ταξίδι  τους από την Κίνα. Την  πρώ-
τη  εβδομάδα  συνάντησαν  τον κακό  
μάγο  Ανανά που ήθελε να  τους  κά-
νει δούλους.Ευτιχώς ένας  από  τους  
φίλους  του  1  ήξερε  καράτε  και  
νίκησε  τον  μάγο  Ανανά. Ετσι συνέχι-
σαν το ταξίδι τους.  
Τη δεύτερη  εβδομάδα ταξίδεψαν 
στην Ινδία, από την πείνα έφαγαν μια 
αγελάδα, χωρίς να ξέρουν ότι στην 
Ινδία οι αγελάδες είναι ιερές και για 
αυτό οι Ινδοί άρχισαν να κυνηγάνε 
τους οκτώ φίλους. 
 Τελικά οι φίλοι μας ξέφυγαν από 
τους Ινδούς. 
Την τρίτη  εβδομάδα έφθασαν στην 
Αυστραλία. Εκεί το 1 με τους φίλους 
του  συνάντησαν τους θείους τους , 
που κατά τύχη ήταν και εκείνοι φίλοι , 
όμως παρότι τους άρεσε το μέρος δεν 
έμειναν εκεί γιατί θα έχαναν χρόνο.
 Την τέταρτη  εβδομάδα ταξίδεψαν 
στη Βόρειο Αμερική και συνάντησαν 
ένα μάγο Ινδιάνο που τους έδειξε 
έναν πιο εύκολο και πιο σύντομο 
δρόμο.
 Την πέμπτη  εβδομάδα έφθασαν 

στη Νότιο Αμερική, όπου γνώρισαν 
σπουδαίους ποδοσφαιριστές και τους 
ζήτησαν αυτόγραφα.
Την έκτη εβδομάδα ταξίδεψαν στην 
Αφρική. Εντυπωσιάστηκαν  από τη 
ζούγκλα και τα άγρια  θηρία. Όι κά-
τοικοι όμως αν και φτωχοί ήταν πάρα 
πολύ φιλόξενοι και τους έδωσαν για 
δώρο από ένα τόξο. Στην Αίγυπτο, σε 
ένα παλιατζίδικο αγόρασαν έναν πολύ 
παλιό χάρτη πάνω σε πάπυρο που ο 
παλιατζής τους είπε ότι δείχνει τον 
τάφο του Μ. Αλεξάνδρου!!!
Την έβδομη και την όγδοη εβδομά-
δα πήγαν στην Κύπρο, όπου επειδή 
ήταν πολύ φιλόξενα, έμειναν για να 
ξεκουραστούν από το πολύ μακρύ 
και κοπιαστικό ταξίδι. Όι φίλοι τους 
έμαθαν να μιλάνε  κυπριακά και να 
τρώνε χαλούμι.
 Την ένατη  εβδομάδα έφθασαν στην 
Τουρκία. Επειδή το 1 με τους φίλους 
του ήταν Ελληνες, οι Τούρκοι τους 
κυνήγησαν. Όι οχτώ φίλοι όμως ήταν 
γρήγοροι και πονηροί, τους ξέφυγαν 
και πήραν ένα καράβι για να ταξιδεύ-
σουν στην Ελλάδα.
  Τη δέκατη και τελευταία εβδομάδα 
λοιπόν έφθασαν  στον Πειραιά, που 
είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελ-
λάδας. Από εκεί  πήραν το τρένο  και 
έφθασαν στη Λάρισα. Όταν έφθασαν 
στην πόλη νόμιζαν ότι είχαν αργήσει, 
όμως στην πραγματικότητα είχαν 
φθάσει μια ώρα νωρίτερα γιατί ο Νί-
κος , ο μοναδικός που είχε ρολόι όταν 
έφθασαν στην Ινδία πήγε το ρολόι 
του μια ώρα μπροστά. 
   Ακολούθησαν το χάρτη  και βρέ-
θηκαν σε ένα λόφο λίγο έξω από τη 
Λάρισα , στην Τερψιθέα, όπου  σε 
μια μικρή σπηλιά κοντά στον Πηνειό 
ανακάλυψαν όλο χαρά τον τάφο του 
Μ. Αλεξάνδρου. 
 Όι φίλοι μας ήταν πάρα πολύ χα-
ρούμενοι διότι όχι μόνο κατάφεραν 
να κάνουν το γύρο του κόσμου σε 
70 ημέρες αλλά είχαν κάνει και τη 
μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυ-
ψη του αιώνα. Εγιναν έτσι πάρα πολύ 
διάσημοι!!!
Θοδωρής  Δασκαλάκης Δ/1

Η  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ
  Μία  φορά  κι  έναν  καιρό  είχε  κα-
τασκευαστεί  μια  φωτογραφική  μη-
χανή. Η  Αρετή  ήθελε  να  αγοράσει  
αυτή  την  φωτογραφική  μηχανή.     
Μια  μέρα  οι  γονείς  της  Αρετής  στα  
γενέθλιά  της,  της έκαναν δώρο  αυτή  
την  φωτογραφική  μηχανή.  Η  Αρετή  
χάρηκε  πάρα  πολύ με αυτό το δώρο. 

Τότε  πήγε  στην  φίλη  της  την  Όλγα 
και την  προσκάλεσε  να  παίξουν  και  
να  φάνε  την  τούρτα  που  ετοίμασε  
η  κυρία  Αννα, η  μητέρα  της  Αρετής.      
Την  επόμενη  μέρα, η  Αρετή βγήκε 
στους δρόμους της πόλης και έβγαλε 
πολλές  φωτογραφίες. Περιτριγυρ-
νούσε  σε  όλη  την  πόλη, ώσπου ο 
 ουρανός  σκοτείνιασε. Η Αρετή  κοι-
τούσε  συνέχεια  δεξιά  κι αριστερά, 
αλλά πουθενά  ο  δρόμος  για  το  
σπίτι  της. Τρόμαξε  ώσπου  στο  δρό-
μο  της  εμφανίστηκε  το  σπίτι  της  
Όλγας.  Ζήτησε  να  την  φιλοξενήσουν  
μέχρι την επόμενη μέρα  το  πρωί.    
Όταν  ξημέρωσε  η  Αρετή  αποχαιρέ-
τησε την  Όλγα  και είπε : 
-Ευτυχώς  που  είναι   Κυριακή, γιατί  
αν  δεν   ήταν  Σαββατοκύριακο  θα  
αργούσα  στο  σχολείο!                      
  Όταν η Αρετή έφτασε στο σπίτι της 
βρήκε την μητέρα της η οποία της 
είπε :       
-Μα  καλά  πού  κοιμήθηκες?                
-Στην  Όλγα.                                  
-Γιατί  δεν  μας  ειδοποίησες?   
- Είχα  χαθεί  και  κατά  τύχη  βρήκα  
το  σπίτι της.                   
   Τελικά  η  Αρετή   πήρε  το  μάθημά  
της. Και   έζησαν  αυτοί  καλά  κι εμείς   
καλύτερα!              
Δανάη Σιώζιου-Κώνστα Δ/1

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΡΑ

  Βρισκόμαστε στο έτος 2013 μ.Χ.    
 Εμείς τα παιδιά ξυπνάμε, τρώμε ένα
 πλούσιο πρωινό και ξεκινάμε για το 
σχολείο. Μόλις φτάσουμε  ξαναβρί-
σκουμε τους φίλους μας. Χτυπάει το 
κουδούνι και μπαίνουμε στην γραμμή 
μας και κάνουμε προσευχή. 
  Όταν θα μπούμε στις τάξεις μας τα
μαθήματα που θα κάνουμε θα είναι: 
Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περι-
βάλλοντος, Αγγλικά, Γυμναστική κ.α.   
Βγάζουμε τα βιβλία μα και ξεκινάμε 
για το μάθημα. 
  Στα διαλείμματα βγαίνουμε στο 
προαύλιο, τρώμε, παίζουμε και συζη-
τάμε με τους φίλος μας. Όταν τελει-
ώσει το διάλειμμα μπαίνουμε μέσα 
για μάθημα. Το σχολείο μας είναι πο-
λύ μεγάλο! Εχει γυμναστήριο, αίθου-
σα υπολογιστών, αίθουσα μουσικής 
κ.α.
 Πηγαίνουμε στο σχολείο στις 8:10 και 
γυρίζουμε στις 2:00 οπότε κάνουμε 
συνολικά 7 ώρες μάθημα. Το σχολείο 
αυτό είναι πολύ ωραίο και δεν θα 
ήθελα να αλλάξει κάτι!!!
 Εφη Δρογγούδη Δ/1



         φιλαναγνωσία
Ο ΤΣΑΡΛΙ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΤΣΑΚΙΑΣ

Συγγραφείς :  Μάργκαρετ  Ράιαν και 
Γουέντυ Σμιθ
Μεταφραστής: Μάστορη Βούλα
Εκδόσεις :  Πατάκης
  Ενα παιδί ο Τσάρ-

λι και ο σκύλος 
του ο Μπατσά-
κιας είναι οι ήρω-
ες  στην ιστορία. 
Το σχολείο του 
κινδυνεύει γιατί 
έχει η στέγη πάρα 
πολλές τρύπες. 
Το γεγονός αυτό 
ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε τ α ι 

κάποιος που ήθελε να φτιάξει στη 
θέση του σχολείου πολυκατοικία. 
 Για να σωθεί το σχολείο γίνεται ένα 
πανηγύρι που όλοι υποστηρίζουν. 
Ό αντίπαλος δεν τα παρατά …!!!
 Παναγιώτης Πιτσικούλης Δ /2

Ο  ΚΟΚΟΡΑΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΤΑΞΙΔΙΑ
                           Από το βιβλίο : Ιστορί-
                           ες που δεν πρέπει να 
                           ξεχαστούν
                          Συγγραφέας:  Ηλίας 
                                                   Κεφάλας
                          Εικονογράφηση: Γρη-
                                           γόρης Νιόλης
                          Εκδόσεις : Μίλητος

  Μια φορά κι έναν  καιρό ζούσε ένας 
ζωηρός κόκορας σε μία αυλή. Ό κόκο-
ρας μαζί με ένα κοκοράκι πήδηξαν τον 
φράχτη και βρέθηκαν έξω από την αυλή 
τους. Ηθελε να γνωρίσουν τον κόσμο 
πέρα από την αυλή τους. Στον  δρόμο 
συνάντησαν ένα  λιβάδι με μαργαρί-
τες, ένα κοπάδι με πρόβατα και έφτα-
σαν σ’ ένα σπίτι που ήταν του μυλωνά . 
    Ό μυλωνάς τους έπιασε και τους έριξε 
σε ένα βαρέλι με νερό . Τα κοκόρια άρ-
χισαν  να πνίγονται. Πετάχτηκαν  γρή-
γορα έξω αλλά ήρθε πάλι ο μυλωνάς 
και τα έριξε στον αναμμένο φούρνο . 
     Ό  κόκορας φούσκωσε στο στήθος 
του με αέρα  και άρχισε να αδειάσει 
το νερό που είχε πάει. Τα κάρβουνα 
έσβησαν.Γρήγορα άρχισαν να τρέ-
χουν για να φτάσουν στο σπίτι τους . 
  Σε λίγο έφτασαν και σκέφτη-
καν την ασφάλεια και την ησυ-
χία που έχουν στην αυλή τους.
 Βαγγέλης Καραδήμας Δ/1              

Ο ΤΥΧΕΡΟΓΙΑΝΝΟΣ
 Εκδόσεις : Διακάκη
  Σε μία  μακρινή χώρα ζούσε ένας 
πλούσιος έμπορος που είχε τρεις 
γιους. Ό έμπορος έδωσε ένα καράβι 

στους δύο  μεγά-
λους γιους του  για 
να πουλήσουν τα 
εμπορεύματα. Τον 
μικρότερο γιο δεν 
τον  εμπιστευόταν 
γιατί δεν ήξερε  από 
εμπορεύματα. Παρα-
κάλεσε όμως τον  πα-
τέρα του να πάει μαζί 
με τα αδέλφια  του 

στο καράβι και τελικά τον  έπεισε. 
 Ξεκίνησαν λοιπόν όλοι μαζί και 
ξαφνικά τους έπιασε τρικυμία. 
Εκεί όμως τα δύο μεγαλύτερα 
αδέλφια  χάθηκαν και έμεινε μό-
νος του ο μικρότερος αδελφός. 
    Σταμάτησε σε ένα νησί και εκεί βρήκε 
ένα κάτασπρο βουνό με αλάτι. Ξεφόρ-
τωσε όλο το εμπόρευμα από το καρά-
βι και το γέμισε με αλάτι. Μετά πήγε 
να το πουλήσει στον βασιλιά του νη-
σιού. Όμως ο μάγειρας του παλατιού 
δεν έβαζε αλάτι στα φαγητά και όταν 
το δοκίμασε του άρεσε πολύ και έτσι 
το έβαλε και στα πιάτα του βασιλιά.    
Ετσι ο Γιάννος ο μικρότερος αδελφός 
πούλησε όλο το αλάτι και πήρε πολύ 
χρυσάφι. Γιατί άραγε να τον φωνάζουν 
τυχερόγιαννο μετά από όλα αυτά;                              
   Ραφαηλία Λαμογιάννη Δ/2

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Συγγραφέας: Laura Baker
Εικόνες: Melanie Florain
Μετάφραση: Αιμιλία Μανούση
Εκδόσεις: Αγκυρα

 Η Ηβη πέρασε το 
Σαββατοκύριακο 
της με τη παλιά της 
κολλητή  τη Χάνα 
όμως δημιουργεί 
προβλήματα ανά-
μεσα στην Ηβη και 
την καινούρια της 
κολλητή τη Μπεθ.
 Η Ηβη ζητάει 
βοήθεια από το 
μαγικό της ημε-
ρολόγιο και εκεί-

νο είναι εκεί για να τη βοηθή-
σει. Η συνέχεια στην ιστορία…
Εβελίνα Δουλγεράκη Δ/1

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ

Συγγραφέας: Λίτσα Ψαραύτη  
Εικονογράφηση: Νικόλας Ανδρικό-
πουλος 
Εξώφυλλο: Νικόλας Ανδρικόπουλος 
Εκδόσεις: Πατάκη
Συλλογή: Χελιδόνια

                          Ενα νησί στο Αι-
γαίο…
Δύο ανήσυχα  
παιδιά…
Ενα  άγαλμα…
Κι ο αρχαίος μύ-
θος της Δήμητρας  
και της Περσεφό-
νης…

  Παράξενα κι ασυ-
νήθιστα φαινό-
μενα συμβαίνουν 

στο νησί όσο το άγαλμα βρίσκεται 
κρυμμένο. 
   Μόλις όμως η κόρη σμίξει με τη  
μάνα όλα θα ξαναγίνουν ήσυχα και 
καθημερινά. 
    Μόνο η ζωή των δυο παιδιών του 
Παντελή και της Αγγέλας θα είναι δια-
φορετική από δω κι ύστερα!
Φωτεινή  Ζιώγα Δ/2

Ο ΨΑΡΟΧΑΦΤΟΥΛΗΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ 
ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΚΙΤΣΑ: Β. ΧΑΤΖΗΡΒΑΣΑΝΗΣ

   Ό Ψαροχαφτούλης καθόταν πολύ 
ήρεμος και χάζευε τα χρώματα της 
ανατολής εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό 
πρωινό. Η αύρα της θάλασσας του 
χαΐδευε γλυκά το ράμφος και η γαλή-
νη της λιμνοθάλασσας τον είχε συνε-
πάρει.
 Όλα έδειχνα πως θα’ ταν άλλη 
μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα και 
πως τίποτε δεν θα μπορούσε να 
διαταράξει την ομορφιά του τοπίου.
  Μια τέτοια μέρα δεν θα έπρεπε να 
μείνει ανεκμετάλλευτη. Η θάλασσα 
ήταν πραγματικά πανέμορφη και ο 
Ψαροχαφτούλης σκέφτηκε πως είχε 
τελικά πάρει την καλύτερη απόφαση.
 Ό Ψαροχαφτούλης πέταξε προς τα 
δελφίνια, βούτηξε, κολύμπησε, έπαι-
ξε μαζί τους, ξεκαρδίστηκε με τις φι-
γούρες τους και ενώ ήταν έτοιμος να 
αρπάξει ένα ψαράκι, ξαφνικά ολόκλη-
ρο το σκηνικό άλλαξε.



          αθλητισμός
Η ΒΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 Η βία στον αθλητισμό είναι ένα πολύ 
άσχημο φαινόμενο. Ό αθλητισμός 
είναι χαρά, διασκέδαση και άθληση. 
 Πολλές φορές όμως γίνονται επεισό-
δια κυρίως σε ποδοσφαιρικούς αγώ-
νες.  Ξηλώνουν τα καθίσματα, καίνε
 χτυπάνε, πετάνε πέτρες και μπουκά-
λια με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν 
άνθρωποι. 
   Όι φίλαθλοι της μιας ομάδας βλέ-
πουν σαν εχθρούς τους φιλάθλους 
της άλλης ομάδας. 
  Καλό λοιπόν είναι όταν πηγαίνουμε 
να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα 
να μην είμαστε φανατισμένοι. 
 Να πηγαίνουμε με χαρά να υποστηρί-
ξουμε την ομάδα μας, χωρίς καβγάδες 
και βρισιές.
Μαριτίνα Βασίλα  Δ/1

    Όι λόγοι που υπάρχει βία σε αθλη-
τικούς αγώνες είναι πολλοί.
  Ενας λόγος που προκαλείται βία 
είναι ο φανατισμός των οπαδών με 
τις ομάδες τους. 
  Επίσης άνθρωποι που είναι απογοη-
τευμένοι από την κοινωνία που ζουν,
άνθρωποι που έχασαν τις ηθικές τους 
αξίες (ληστές,απατεώνες κ.ά.),  
άνθρωποι με ψυχολογικά προβλή-
ματα , άνθρωποι απελπισμένοι με 
 φόβο και άγχος βρίσκουν την ευκαι-
ρία να ξεσπάσουν.
  Με την επιθετική και βίαιη συμπερι-    
φορά τους προκαλούν μόνο επεισό-
δια και καταστροφές.  
    Γι’αυτό πρέπει να υποστηρίζουμε 
την ομάδα μας χωρίς να είμαστε φα- 
 νατικοί οπαδοί  και να έχουμε στο 
μυαλό μας πως ο αθλητισμός είναι 
πολιτισμός.
  Ό αθλητισμός είναι γιορτή.
Τριανταφυλλιά Γούπου Δ/1

Υπάρχει βία σε αθλητικούς 
αγώνες;

    Υπάρχει βία σε αθλιτικους αγώνες;   
 Υπάρχει πολύ μεγάλη :  βρίζουν, 
φωνάζουν, βάζουν φωτιές, σπάνε 
πράγματα και όλα αυτα γιατί χάνουν. 
Αυτοί δεν είναι καλοί οπαδοί.
  Πώς μπορούμε να υποστηριζουμε 
την ομάδα μας χωρίς να είμαστε 
φανατικοί οπαδοί;
  Να καθόμαστε ήρεμοι στην θέση μας 
και χωρις να φωνάζουμε για κανένα 
αποτέλεσμα τηςομάδας μας. και να 
ξέρουμε πως μπορεί και να χάσουμε.
Δήμητρα Αραπογιάννη.Δ/1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

    Γιατί υπάρχει βία σε αθλητικούς 
αγώνες;
 - Γιατί κάποιοι δεν σέβονται τον 
αθλητισμό και τους κανόνες του.
   Πώς μπορούμε να υποστηρίζουμε 
την ομάδα μας χωρίς να είμαστε 
φανατικοί οπαδοί;
  -Να υπερασπιζόμαστε και να 
στηρίζουμε την ομάδα μας χωρίς  να 
προκαλούμε τον αντίπαλο.
 
Βαγγέλης Καραδήμας  Δ/1
Εφη δρογούδη   Δ/1        

 ΟΙ  ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ  ΑΕΛ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ 25ο  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

    Το 25ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας 
επισκέφτηκαν  οι ποδοσφαιριστές 
της ΑΕΛ  Θανάσης Παπαγεωργίου 
(αμυντικός) και  Δημήτρης Πρίφτης 
(τερματοφύλακας) και αφού μίλησαν 
στους μαθητές των μεγάλων τάξεων
για την ομάδα τους και το ευ αγωνί-
ζεστε παραχώρησαν   συνέντευξη 
στους μαθητές Θάνο Γουλούλη και 
Τρύφωνα Καραμήτρα.
Τρύφωνας Καραμήτρας:  
 Πόσο δύσκολο είναι να πιάσεις ένα 
πέναλτι; 
Πρίφτης Δημήτρης : 
 Είναι πολύ δύσκολο.
Θάνος Γουλούλης: 
  Αξιζε  η κόκκινη κάρτα στο τελευταίο 
λεπτό του αγώνα με τον Απόλλωνα 
Σμύρνης;
Θανάσης Παπαγεωργίου :
 Ναι, άξιζε.
Θάνος Γουλούλης: 
 Είναι δύσκολο να παίζεις  άμυνα;
Θανάσης Παπαγεωργίου: 
 Όλες οι θέσεις είναι δύσκολες.
Τρύφωνας Καραμήτρας Δ/1
Θάνος Γουλούλης Δ/1

Α.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ
Το όνομα Α.Ε.Λ  σημαίνει «αθλητική  
ένωση  Λάρισας.»
 Εχει πολλά αθλητικά τμήματα  όπως 

μπάσκετ και στίβος. Το πιο γνωστό 
τμήμα όμως είναι του ποδοσφαίρου.    
Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΛ έχει 
κερδίσει μια φορά το πρωτάθλημα 
Ελλάδας και δύο φορές το κύπελλο.

Το παλιό γήπεδο της ΑΕΛ ήταν στo 
“Αλκαζάρ”, μια τοποθεσία στα βόρεια 
της πόλης της Λάρισας. Χτίστηκε το 
1932 και ανακαινίστηκε το 1936,το 
1960 και το 2004. Το όνομα Αλκαζάρ 
στα Αραβικά σημαίνει “κάστρο”. Είναι 
χωρητικότητας 13.108 θέσεων.
Στο γήπεδο αυτό η ΑΕΛ έζησε ένδοξες 
στιγμές καθώς το 1988 πανηγύρισε το 
πρώτο της πρωτάθλημα.
  Το 2010 η ΑΕΛ  μετακόμισε στο 
καινούργιο της γήπεδο με ονομασία 
AEL F.C ARENA. Η χωρητικότητά του 
είναι 16.118 θέσεις. Το AEL F.C ARENA 
αποτελεί στολίδι για την πόλη της 
Λάρισας, καθώς διαθέτει σουίτες, 
εστιατόριο, καφετέρια και 1100 
θέσεις πάρκινγκ. Εξωτερικά υπάρχουν 
και 12 γήπεδα τέννις.
  Όταν ήμουν  πιο μικρός είχα πάει με 
τον μπαμπά μου, αρκετές φορές στο 
γήπεδο Αλκαζάρ και παρακολούθησα 
αγώνες στίβου και ποδοσφαίρου. Εχω 
πολλές ωραίες αναμνήσεις από αυτό 
το γήπεδο.

  Τέλος, έχω επισκεφτεί και  το AEL 
FC ARENA το οποίο είναι πανέμορφο 
και είναι κάτι το ξεχωριστό. Εύχομαι 
στο μέλλον να μου δίνεται συχνά 
η ευκαιρία να το επισκέπτομαι για 
να παρακολουθώ τους αγώνες της 
αγαπημένης μου ομάδας της ΑΕΛ. 
 Δημήτρης Μπάλλας Δ/2



                   ταξιδεύοντας...
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  Τα Χριστούγεννα πήγα στον Αγιο 
Γεώργιο που βρίσκεται  στα Γρεβενά.    
Η ιστορία του  Αγίου Γεωργίου είναι: 
Στα πολύ παλιά  χρόνια κατοικούσαν 
Τούρκοι στο  χωριό και δεν λεγόταν 
Αγιος  Γεώργιος, λεγόταν Τσούρχλι.    
Όι Τούρκοι  ήθελαν να πιάσουν τον 
Αγιο Γεώργιο  και όταν τον βρήκαν στα 
Γιάννενα τον σκότωσαν και γι΄αυτό 
ονομάστηκε Νεομάρτυρας Αγιος 
Γεώργιος. Το επισκέφθηκα  επίσης 
και το περσινό καλοκαίρι. Αυτό που 
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι η 
ομορφιά  του χωριού, η τεχνική λίμνη  
και το αρχαιολογικό μουσείο. 
 Το χωριό  έχει μεγάλο κάμπο και 
σπέρνουν σιτάρια, καλαμπόκι, όσπρια, 
τριφύλλι κλπ. Εχει και μονάδες που 
έχουν αγελάδες και πρόβατα. Μου 
έκανε εντύπωση ο κήπος του παππού 
μου. Χαίρομαι πολύ για το χωριό μου, 
εκεί ανταμώνουμε  με τις φίλες μου 
και περνάμε  ευχάριστα την ημέρα
 Χρύσα Γκαμπαγιάννου Δ/1

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΛΙΜΝΑΙΟ  
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ.
 Μια ανοιξιάτικη μέρα επισκέφτηκα  
μαζί με τους γονείς μου τον αρχαίο 
προϊστορικό οικισμό του Δισπηλιού.      
Το Δισπηλιό έχει έναν λιμναίο 
προϊστορικό οικισμό , βρίσκεται 
7 χιλ από την πόλη της Καστοριάς 
και χρονολογείται  το 5000 πΧ.
 Μόλις φτάσαμε ο ξεναγός  μας 
εξήγησε ότι το 1932 ο αρχαιολόγος  
Κεραμόπουλος παρατήρησε ότι 
όταν κατέβηκε η στάθμη της 
λίμνης φαίνονταν  βαθουλώματα 
και ίχνη  πασάλων. Ετσι έγραψε 
ότι μπορεί να υπάρχει εκεί 
λιμναίος  προϊστορικός οικισμός. 

Δυστυχώς δεν πρόλαβαν να 
γίνουν ανασκαφές γιατί μετά 
έγινε πόλεμος με τους Γερμανούς.
 Το 1992 ο αρχαιολόγος 
Γ.Χουρμουζιάδης έκανε ανασκαφές 
και βρήκε εργαλεία και διάφορα άλλα 
ευρήματα. Μαζί με αυτά ήταν και 
η  «πινακίδα του Δισπηλιού». Αυτή 
είναι ξύλινη και έχει πάνω χαραγμένα 
κάτι σύμβολα που πιστεύουν 
ότι είναι μια μορφή γραφής .
 Τώρα στο χώρο του  Δισπηλιού 
υπάρχει αναπαράσταση του 
προϊστορικού οικισμού. Δηλαδή 
καλύβες που όμως είναι από τα ίδια 
υλικά με τις παλιές καλύβες : καλάμια 
,λάσπη, άχυρα ,ξύλα . Μετά ο ξεναγός 
μας έδειξε τις καλύβες από έξω και από 
μέσα και μας είπε τα ονόματά τους 
: η καλύβα του γεωργού, η καλύβα 
του ψαρά  και η καλύβα του κυνηγού. 

Όι καλύβες βρίσκονταν πάνω σε 
πασάλους μέσα στη λίμνη, ώστε να 
προστατεύονται οι κάτοικοι από 
τα άγρια ζώα και να μπορούν να 
ψαρεύουν πιο εύκολα ,αφού ήταν 
και ψαράδες. Αραγμένες δίπλα στις 
καλύβες μέσα στη λίμνη ήταν μερικές 
βάρκες που έμοιαζαν με κανώ και ήταν 
κατασκευασμένες από κορμό δέντρων 
.Τέτοιες χρησιμοποιούν ακόμα και 
σήμερα οι ψαράδες της περιοχής .
Μετά πήγαμε στην πόλη της  Καστοριάς 
και κάναμε μία βόλτα  κοντά στη λίμνη 
.Αυτό ήταν υπέροχη  εμπειρία  καθώς 
βαδίζαμε δίπλα  στη λίμνη ανάμεσα 
σε μεγάλα δέντρα .Παρατήρησα 
επίσης ότι υπήρχαν πολλά  
καταστήματα που πουλούσαν γούνες .
  Μετά καθίσαμε κάπου να φάμε και 
γυρίσαμε πίσω εντυπωσιασμένοι.
  Παναγιώτης Πιτσικούλης   Δ/2

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 Πρόσφατα βρέθηκα στην Καστοριά. 
Εκείνο που κάνει εντύπωση μέσα 
στην πόλη είναι η λίμνη της με 
τα πανέμορφα πουλιά όπως 
είναι οι κύκνοι και οι πάπιες και 
τις αμέτρητες βαρκούλες της. 

  Ενα άλλο αξιοθέατο είναι το μουσείο 
του Μακεδονικού Αγώνα που 
εγκαινιάστηκε πριν από λίγα χρόνια 
και χτίστηκε με την βοήθεια ενός 
ευεργέτη. Σε αυτό υπάρχουν υπέροχες 
μακεδονικές στολές,παλιοί χάρτες 
της περιοχής, όπλα και διάφορα 
αντικείμενα παλαιότερων εποχών. 
  Η μητρόπολη είναι ένα άλλο αξιοθέ-
ατο που στον περίβολό της υπάρχει 
ένα μνημείο που απεικονίζει τον μη-
τροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη και 
τον ήρωα Παύλο Μελά. 
   Κοντά στην πόλη υπάρχει και το χω- 
ριό Παύλος Μελάς. 

 

Στην πόλη υπάρχουν πολλά αρχοντι-
κά  και μαγαζιά με τις υπέροχες γού-
νες της Καστοριάς.  Η πόλη της Καστο-
ριάς δεν είναι πολύ μακριά από τη 
Λάρισα και μπορεί να την επισκεφτεί 
κανείς αυθημερόν.
Βαρβάρα Θωμά Δ/2     

Ο  ΑΡΑΧΘΟΣ
  Ό Αραχθος  βρίσκεται  στην  Ηπειρο  
και  διασχίζει  τα  Γιάννενα   και την  
Αρτα. 
  Είναι  ένα  από  τα  σημαντικότερα  
ποτάμια  της  Ηπείρου. 
Συχνά  πολλές  οικογένειες  τον  επι-
σκέπτονται, γιατί  έχει  πολύ  όμορφα  
νερά. Στην  αρχαιότητα  ονομαζόταν  
Ιναχος.   

   
Είναι  πολύ  όμορφος, να  τον  βλέ-
πεις, γιατί  έχει  πολλά φαράγγια 
και ωραία  θέα. Εκεί  κοντά  επειδή  
υπάρχουν  δάση, υπάρχουν    πολλά  
έντομα  και  άγρια  ζώα.                                        
    Αυτός  ο  τόπος  είναι  πολύ  όμορ-
φος!       
Δανάη  Σιώζιου- Κώνστα  Δ/1    



  
         τα παιδία παίζει... 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΑΓΚΩΣΕ ΠΥΘΩΝΑ !
    Στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων  
Πολιτειών ένας μεθυσμένος άντρας  
δάγκωσε ένα πύθωνα κόβοντας  του 
ολόκληρα κομμάτια με αποτέλεσμα 
τον βαρύ τραυματισμό του ερπετού.
     Το ζευγάρι στο οποίο ανήκει ο πύ-
θωνας κάλεσε την αστυνομία ενημε-
ρώνοντας την ότι ένας άντρας είχε 
επιτεθεί στο κατοικίδιό τους, ένα 
πύθωνα ! Όι αστυνομικοί που κατέ-
φθασαν στο σημείο, βρήκαν τον δρά-
στη ξαπλωμένο και αναίσθητο στο 
πάτωμα με αίμα στο πρόσωπο του.
     Ό Ντέιβιντ Σινκ παραδέχτηκε ότι δά-
γκωσε το φίδι, «ήμουν μεθυσμένος και 
δεν είχα επίγνωση. Δε θυμάμαι τι έγι-
νε» δήλωσε μασά από τη φυλακή, όπου 
βρίσκετε έγκλειστος μέχρι να δικαστεί.  
   Φωτεινή Ζιώγα Δ/2

ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ
Το περιστατικό έλαβε χώρα στη  λίμνη 
Σαν Κλαιρ του Μισιγκάν , στις ΗΠΑ. 
  Το χρυσόψαρο έχει βάρος 1,4 κιλά 
και μήκος 40 εκατοστά.
 Λέγεται πως  τα χρυσόψαρα μπορούν 
να μεγαλώσουν πάρα πολύ , αν αντί 
για τους στενούς  χώρους στους οποί-
ους αναπτύσσονται ,  βρουν μεγάλες 
εκτάσεις σε λίμνες.                  
Φωτεινή Ζιώγα Δ/2

 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ
  Ό θάλαμος σταμάτησε αρχικά στην 
άνοδό του, λίγο πάνω από τα 37 χλμ 
ύψος, όπως ήταν σχεδιασμένο και ο 
Φέλιξ και οι τεχνικοί στο κέντρο ελέγ-
χου ξεκίνησαν τον τελικό έλεγχο των 
συστημάτων πριν το άλμα.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά αρκε-
τές αναβολές, η τελική προσπάθεια 
του Φέλιξ στις 14 Όκτωβρίου συνέπε-
σε με την επέτειο των 65 ετών.
   Ό 43χρονος-γνωστός για τα άλματα 
που αντιμετωπίζει από ουρανοξύστες 
γνωρίζει καλά τους κινδύνους που  
αντιμετωπίζει.
  Παναγιώτης Πιτσικούλης      Γιώργος 
Χειμαριώτης Δ/2

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
  Ό Νονός ρωτάει τον Τοτό: 
 - Τοτέ, δεν μου λες, πώς θέλεις το 
πασχαλινό σου αυγό; 
 - Θέλω να είναι μεγάλο όσο και το 
κεφάλι σου, Νονέ! Αλλά να έχει και 
κάτι μέσα!
  Τι είπε η αγελάδα στο αρνί για το 
Πάσχα;
 - Παίξ’ το τρελός να γλιτώσεις....
Εβελίνα Δουλγεράκη Δ/1   

ΜΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΦΕΪΝΗ
  

Τα μήλα είναι αποτελεσματικότερα 
από την καφείνη στο να κρατούν τους 
ανθρώπους ξύπνιους το πρωί.

16 ΩΡΕΣ ΜΠΛΑ...ΜΠΛΑ...
     Για 16 ολόκληρες  ώρες μιλούσε 
δυνατά στο κινητό της  τηλέφωνο 
μέσα στο τραίνο, με αποτέλεσμα να 
αναγκάσει τους αστυνομικούς να την 
βγάλουν έξω.

   ΖΗΤΟΥΣΕ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
 Το περιστατικό αυτό συνέβη σε ταξίδι 
της Lakeysha Beard από το Όκλαντ της 
Καλιφόρνια  έως το Σάλεν του Όρε-
γκον. 
  Κατά της διάρκεια της διαδρομής, η 
39χρονη  δεν σταμάτησε να ενοχλεί 
τους συνεπιβάτες της, οι οποίοι έφτα-
σαν  στα όρια τους και κάλεσαν την  
αστυνομία να επέμβει.
  Η ίδια, πάντως, μάλλον δεν  είχε 
καταλάβει το πρόβλημα που είχε δη-
μιουργήσει, αφού ακόμα και μετά τη 
σύλληψή της ρωτούσε με απορία για 
ποιο λόγο παραπονιούνταν όλοι και 
ζητούσε εξηγήσεις για την επέμβαση 
της αστυνομίας.
Φωτεινή Ζιώγα ;

ΠΟΙΗΣΗ
Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα 
μου ποιήματα, που πιστεύω πως αν 
το διαβάσετε κι εσείς θα καταλάβετε 
για τη πράγμα μιλάω.
Το ακόλουθο ποίημα είναι από τη 
συλλογή ‘’Φωτερά Σκοτάδια’’ το 
οποίο έγραψε ο Δροσίνης.
 ΔΙΑΒΑΣΤΕΤΌ ΛΌΙΠΌΝ!!!!             
   ‘’Δεν θέλω του κισσού το πλάνο 
ψήλωμα
σε ξένα αναστηλώματα δεμένο, ας 
είμαι
ένα καλάμι, ένα χαμόδεντρο, μα όσο
ανεβαίνω μόνο να ανεβαίνω.
Δεν θέλω του γιαλού το 
λαμποφέγγισμα
που δείχνεται άσπρο με τον ήλιο τη 
χάρη,
θέλω να δίνω φως από τη φλόγα μου 
και  ας είμαι ένα ταπεινό λυχνάρι’’
Δήμητρα Αραπογιάννη   Δ/1

ΕΝΑ ΨΑΡΙ ΜΑΚΡΟΥΛΟ
   Ενα  ψάρι  μακρουλό  κολυμπούσε  
στο  βυθό,       
χαριτωμένο  και  γλυκό.                        
Όταν  το  βλέπει  ο  καρχαρίας  λέει,             
συγκρατήσου  έχουμε  νηστεία!            
Το  βλέπει  και  το  δελφίνι, όταν  φο-
ράει  το  μπικίνι  και  του λέει, 
πρόσεξε  είναι  ανοικτό  λιμάνι, 
όχι  κλειστό  βρε  ψαράκι. 
Δανάη-Σιώζιου-Κώνστα. Δ/1

8 ΣΤΑ 8
 Τι  να  πει  κανείς  σε  μια απόσταση  
τόσο  μακρινή   όσο  τη  σχολή  αυτή;
8 στα 8  θα  πάρεις  τους  βαθμούς, 
σε  μια  άσκηση  τόσο  απλή  όσο  κι  
αυτή!
Για  να  σκεφτείς  λιγάκι  την  δουλειά  
σου  την  καλή  και  το  όμορφό  σου 
το  παιδί.
Αν  δεν  σκέπτομαι  το  παιδί και την 
δουλειά μου, τι άλλο  να  σκεφτώ, τον  
Τοτό?
Και  ποιος  είναι  αυτός  ο  Τοτός;
Ό  ξαδερφός  μου  ο  καλός.
Α! Για  να  σου  πω  κυρά  μητέρα  του 
παιδιού ,θα  σε  πάω κάπου αλλού.   
Δανάη Σιώζιου-Κώνστα  Δ/1

ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ

 Στίχοι: Μαριανίνα Κριεζή
Μουσική: Λένα Πλάτωνος
Πρώτη εκτέλεση: Σαββίνα Γιαννάτου
Ενα λεωφορείο που το λένε ηλιοτρό-
πιο με πεταλούδες άσπρες και ροζ, 
κάνει κάθε μέρα κι ένα δρομολόγιο
πάνω σε μια γραμμή από φως.
Τρέχα ηλιακό μου λεωφορείο, πέρνα 
σαν αστραπή πορτοκαλιά  κι απ’ την 
εξάτμισή σου πέτα γύρω-γύρω ηλιό-
ηλιόσπορους να τρώνε τα πουλιά.
Μ’ ένα λεωφορείο που το λένε ηλιο-
τρόπιο γεμάτο γέλιο και μουσικές, 
πάμε κάθε μέρα  κι ένα δρομολόγιο 
στις φωτεινές μας Λιλι-γειτονιές..
Αθανασία Ζιάγγα Δ/1

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
1.Το χρήμα , 2.Θυμός, 3. Μυαλό,   
4.Αίμα, 5.Ό καπνός                                      
Παναγιώτης    Ελευθεριάδης Δ/1


